Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Politieke Markt
De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag
24 januari in ‘t Berflo, Apolloplein 1. Het programma is als volgt:
Theaterzaal
19.30 – 20.30 uur
20.45 – 21.45 uur

Ontwikkelingen Oyfo
Ontwikkelingen Warmtenet

Wilt u weten hoe u mee kunt praten? Kijk dan op www.hengelo.nl/
politiekemarkt.
NB: Het kan zijn dat de tijdstippen nog veranderen. De actuele
agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.hengelo.nl/
bestuursagenda. U kunt ook gebruik maken van de computers bij
het Publieksplein in het stadskantoor.

Start verkoop kavels Meander
Zuid
Op vrijdag 26 januari start de verkoop van de kavels in de eerste
fase van Meander Zuid. In totaal komen er 57 bouwkavels, variërend in grootte van 442 m² tot 795 m². De locatie van de start
verkoop wordt op vrijdag 26 januari om 16.00 uur bekend gemaakt, via www.wonenindalmeden.nl. U kunt dan naar die locatie komen en aangeven op welke kavel u een optie wilt. Wie het
eerst komt, mag het eerst kiezen. Dit kan tot uiterlijk 19.00 uur.
Kunt u er niet bij zijn, maar wilt u wel een kavel?
Dan kunt u vrijdag 26 januari vanaf 19.00 uur uitsluitend mailen
naar dalmeden@hengelo.nl met als onderwerp ‘Kavel Meander
Zuid’. Na 19.00 uur kunt u zien welke kavels nog beschikbaar zijn
via de kavelkiezer op www.wonenindalmeden.nl en via Facebook
> Kavels in Hengelo. E-mails die op 26 januari vóór 19.00 uur
binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Inloopbijeenkomst ontwerp
bestemmingsplan Hengelose Es
Noord
Op maandag 29 januari is er een inloopbijeenkomst over het
ontwerp bestemmingsplan Hengelose Es Noord (Nieuwe Es)
en de procedure. U bent tussen 17.00 en 19.00 uur van harte
welkom in het bedrijfsrestaurant van het stadskantoor aan de
Hazenweg 121. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om
u te informeren en vragen te beantwoorden. U kunt binnenlopen
wanneer het u uitkomt. De publicatie van het ontwerp bestemmingsplan vindt u onder de Officiële bekendmakingen.

Verlengen digitale parkeervergunning/-ontheffing
Verleng uw digitale parkeervergunning (gebied betaald parkeren) of parkeerontheffing (gebied blauwe zone) op tijd. Log in
op https://parkeren.hengelo.nl en kies voor ‘Verlengen’. Nadat
u hebt betaald, beschikt u vanaf de nieuwe ingangsdatum over
een geldige digitale parkeervergunning/-ontheffing.
U kunt via deze digitale balie ook voor een papieren bezoekersontheffing kiezen. Die moet u vervolgens nog wel ophalen in het
stadskantoor.
Geen internet?
Dan bent u welkom bij het Publieksplein in het stadskantoor aan
de Hazenweg 121. De baliemedewerker regelt uw verlenging. Bij
de balie kunt u contant betalen of pinnen.

Collectes

Tot en met 27 januari wordt er niet gecollecteerd.

Werk aan de weg
In verband met weg- of andere werkzaamheden zijn de komende
tijd onderstaande wegen afgesloten (zie www.hengelo.nl/wegwerkzaamheden voor meer informatie). Omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. In verband met onverwachte
weersomstandigheden zijn genoemde data onder voorbehoud.
• Boerhaavelaan, tot en met 26 januari
• Gieskesstraat (deels), tot en met 29 januari
•	Watertorenlaan (oneven zijde, tussen Stroweg en Waarbekenweg) en deel Waarbekenweg, tot en met 23 februari
•	Hoofdweg Mozartlaan (tussen Paganini-/Schützstraat en
Palestrina-/Griegstraat), tot en met 13 april
•	Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 31 augustus
•	Boekelosebrug, tot en met 21 december

College stelt plaatsingsplan vast

Waar komen de ondergrondse containers voor restafval?
De gemeente heeft een plaatsingsplan gemaakt waarop de
locaties staan van alle ondergrondse restafvalcontainers in
de gemeente. Een groot aantal van die containers zit al in
de grond. Een aantal wordt nog aangelegd. Het netwerk van
ondergrondse containers is nodig, zodat Hengeloërs hun restafval in de ondergrondse container kunnen gooien als ze hun
grijze container hebben ingeleverd. Uiterlijk 1 juli zijn alle
ondergrondse containers aangelegd.
Het college van burgemeester en wethouders heeft het plaatsingsplan voor ondergrondse containers vastgesteld. U kunt het
plaatsingsplan bekijken op www.hengelo.nl/afvalcontainers.
19 wijzigingen
Het plaatsingsplan is tot stand gekomen na ruim 20 inloopavonden in alle wijken en buurten. Daarna is er een inspraakprocedure geweest; inwoners hebben een zogenoemde zienswijze kunnen indienen. Op basis van deze zienswijzen heeft de
gemeente 19 containerlocaties voor restafval aangepast.
Het ontwerpplan voor de milieupleinen bij de winkelcentra en
de bovengrondse containers is niet gewijzigd ten opzichte van
het ontwerp.
Mensen die een zienswijze hebben ingediend, krijgen een brief
met een reactie. Het is nog mogelijk om een beroepschrift te
dienen. Onder de Officiële bekendmakingen (hieronder) leest u
hoe dat gaat.

Officiële bekendmakingen
Plaatsingsplan verzamelcontainers
Vastgesteld
Het college van B en W heeft op 9 januari 2018 het Plaatsingsplan verzamelcontainers vastgesteld. Het plaatsingsplan wijst
concrete locaties aan waar afvalstromen kunnen worden aangeboden:
•	In deel 1 zijn de aangewezen verzamelcontainers voor restafval
aangegeven.
•	In deel 2 zijn de aangewezen ondergrondse verzamelcontainers
voor glas, oud papier en karton, kunststofverpakkingsmateriaal, drankenkartons en blik, en textiel aangegeven.
•	In deel 3 zijn de bovengrondse verzamelcontainers voor oud
papier en karton, kunststofverpakkingsmateriaal, drankenkartons
en blik, en textiel aangegeven.
Het plaatsingsplan treedt in werking op 17 januari 2018.
Lees voor meer uitleg over het plaatsingsplan het bericht hierboven.
Inzien en beroep
U kunt het plaatsingsplan van 17 januari tot en met 27 februari
2018 inzien op www.hengelo.nl/afvalcontainers. Ook kunt u het
plaatsingsplan gedurende deze periode inzien bij het Publieksplein
in het stadskantoor aan de Hazenweg 121.
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende?
Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den
Haag). Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum van
bekendmaking van het besluit in. In het beroepschrift vermeldt
u uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit
waarmee u het niet eens bent én waarom u het niet eens bent
met het besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepschrift mee.
Maakt u gebruik van internet? Dien uw beroepschrift dan in via
het digitaal loket van de Raad van State https://digitaalloket.
raadvanstate.nl. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet.
Voordat uw beroep in behandeling genomen kan worden, moet u
griffierecht betalen. De hoogte van het te betalen bedrag wordt
bepaald door de Raad van State. Meer informatie hierover vindt u
op www.raadvanstate.nl.

Verordening maatschappelijke
participatie 2018
Vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 19 december 2017 de Verordening
maatschappelijke participatie 2018 vastgesteld. In de oude Verordening maatschappelijke participatie, waarin onder meer het
sport- en cultuurfonds en het kindpakket zijn opgenomen, was
het mogelijk een computer te verstrekken voor schoolgaande kinderen als er geen computer in het gezin aanwezig was. In de
nieuwe verordening kan de aanvrager kiezen tussen een laptop of
een computer. Verder is de doelgroep voor een bijdrage voor een
fiets uitgebreid. Kinderen van 14 tot en met 17 jaar kunnen nu
ook een bijdrage voor een fiets krijgen.

100 kilo restafval in 2020
Het Hengelose afvalbeleid is erop gericht om zoveel mogelijk afval als grondstof te hergebruiken, en zo min mogelijk restafval te
verbranden. Met de combinatie van restafval inzamelen via ondergrondse verzamelcontainer en Diftar verwacht het college de
doelstelling van het Rijk en de Hengelose gemeenteraad te kunnen behalen: in 2020 jaarlijks 100 kilo restafval per inwoner en
in 2030 maximaal 50 kilo. Het gaat de goede kant op, want nu zit
een gemiddelde inwoner nog maar op 126 kilo restafval per jaar.

Inzien
De verordening is opgenomen in het elektronisch Gemeenteblad.
U kunt het Gemeenteblad inzien via www.hengelo.nl > Actueel >
Bekendmakingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Richard Kotterik.

Re-integratieverordening 2018
Vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 19 december 2017 de Re-integratieverordening 2018 vastgesteld. De Re-integratieverordening is
aangepast aan de wijzigingen in de landelijke regelgeving. Dit
heeft vooral te maken met de instrumenten ‘loonkostensubsidie’
en ‘beschut werk’. Hiermee kan de gemeente Hengelo werkzoekenden ondersteunen bij het vinden van een werkplek.
Inzien
De verordening is opgenomen in het elektronisch Gemeenteblad.
U kunt het Gemeenteblad inzien via www.hengelo.nl > Actueel >
Bekendmakingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Richard Kotterik.

Bestemmingsplannen
Ontwerp
•	Hengelose Es Noord (Nieuwe Es)
Het ontwerp bestemmingsplan Hengelose Es Noord (Nieuwe Es)
maakt de herontwikkeling van de Hengelose Es Noord (Nieuwe
Es) mogelijk. Het plangebied Nieuwe Es wordt begrensd door de
H. Leefsmastraat, C. Ritsemastraat, Van Alphenstraat, J. Tooropstraat en F. Versterstraat. Het bestemmingsplan maakt de bouw
van maximaal 229 grondgebonden woningen (vervangende
woningbouw) mogelijk en de daarbij behorende voorzieningen,
zoals groen en wegen. Ook zijn de twee flats die gerenoveerd
worden, ingepast in dit bestemmingsplan.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende
stukken van 17 januari tot en met 27 februari 2018 op afspraak inzien in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en
op www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0115-0201. Voor het
maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Debby
Bouwhuis. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk,
mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 2196848. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Debby
Bouwhuis. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar
maken via www.hengelo.nl/rozienswijze. Omdat met dit plan
de bouw van meer dan 11 woningen planologisch mogelijk
wordt gemaakt, is het regime van de Crisis- en herstelwet van
toepassing op de procedure en voorbereiding van dit bestemmingsplan.
Op maandag 29 januari is er een inloopbijeenkomst. Kijk voor
details in het bericht onder Hengelo in het kort.
U vindt de bekendmaking van het ontwerpbesluit hogere geluidsgrenswaarde voor de H. Leefsmastraat en C. Ritsemastraat elders
in dit Gemeentenieuws onder Wet geluidhinder.

Hengelo Promotie zoekt vrijwilligers

www.hengelo.nl
dinsdag 16 januari 2018

Geen zienswijzen
Naar aanleiding van het volgende ontwerp bestemmingsplan zijn
geen zienswijzen ingediend.
•	Meander Zuid
Bestemmingsplan ‘Dalmeden’ is een globaal bestemmingsplan, met
uitwerkingsbevoegdheid. Voor de woongebieden Kern Noord, Kern
Zuid, Bos Noord, Bos Zuid, Kamers en Stromen zijn uitwerkingsplannen opgesteld. Een groot deel van de kavels is verkocht of in
optie. Uitgifte van een volgend woongebied is wenselijk. Het voorliggende bestemmingsplan maakt de bouw van woningen in woongebied Meander Zuid mogelijk. Het betreft echter een herziening
van het bestemmingsplan Dalmeden en geen uitwerkingsplan.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Aalbes 16, 7559 RR, wijzigen situering woning (08-01-2018)
•	Aart van der Leeuwstraat 3, 7552 HS, vervangen kozijnen en
metselwerk voorkant (04-01-2018)
•	Bartelinkslaantje 24, 7558 PS, verlichtingsarmaturen lichtmasten vervangen door duurzame LED verlichtingsarmaturen
tennisvereniging Hasselo (28-12-2017)
•	Berfloweg 210, 7553 JV, kappen 1 kastanje (06-01-2018)
• Deldenerstraat 167 en 169, 7555 AB, samenvoegen 2 woonhuizen (05-01-2018)
•	Eetgerinksweg 15, 7554 PT, kappen 1 kastanje (03-01-2018)
• Flierveldsweg 40, 7554 SP, veranderen gevels en opvangen
gebint (04-01-2018)
•	Hegemansweg 51, 7553 WN, veranderen gevel (07-01-2018)
•	Kanaaldijk nabij 12, 7555 PN, kappen 2 eiken (05-01-2018)
•	Langelermaatweg nabij 59, 7553 JE, kappen 3 populieren
(02-01-2018)
•	Libellestraat 56, 7559 BS, plaatsen dakkapel (03-01-2018)
•	Pieter Breughelstraat nabij 127, 7556 ZL, kappen 1 wilg
(05-01-2018)
•	Sabine Klinkhamerweg 8, 7555 SK, plaatsen belettering buitengevels (08-01-2018)
•	Wolfkaterweg 76, 7554 PN, veranderen berging (bakspieker)
tot woning (29-12-2017)
Rectificatie
In het Gemeentenieuws van 02-01-2018 was gepubliceerd onder
Ontvangen omgevingsvergunningen:
•	Het Plein achter 10 (overzijde spoor), 7555 PT, kappen
130 houtopstanden en bouwrijp maken bedrijventerrein
De Veldkamp (21-12-2017)
Dit moet zijn: 120 houtopstanden
De publicatie van bovenstaande aanvragen is bedoeld om u tijdig
te informeren over aanvragen die bij het college van B en W zijn
binnengekomen. In dit stadium is het niet mogelijk om bezwaar
te maken. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u wel zienswijzen indienen.

Termijnverlenging
•	Beckumerstraat 48, 7553 VC, vervangen dakpannen en plaatsen 2 dakramen. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met bouwbesluittoetsing. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 01-03-2018.
•	Johan Wagenaarstraat 20, 7557 VH, plaatsen reclamezuil. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met
strijdigheid situering. Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 28-02-2018.

Verleend
•	Eetgerinksweg 15, 7554 PT, kappen 1 kastanje (11-01-2018)
•	Enschedesestraat/Kettingbrugweg nabij 6, 7552 CW, kappen
1 eik (11-01-2018)
•	IJsbaanweg 47, 7557 XZ (aanvraag gepubliceerd als IJsbaanweg nabij 45), oprichten vrijstaande woning en hebben uitweg
(08-01-2018)
•	Kotmansweg nabij 28, 7557 GR, kappen 4 sparren en
2 kastanjes (08-01-2018)
• Nieuwstraat 14-16, 7551 CW, plaatsen handelsreclame en
gevelbekleding (08-01-2018)
•	Rijnstraat nabij 16, 7555 WK, kappen 1 eik (11-01-2018)
•	Ruijsdaelstraat nabij 29, 7556 WR, kappen 1 spar (11-01-2018)
•	Saterslostraat nabij 13, 7557 WD, kappen 1 meidoorn
(08-01-2018)
•	Soendastraat nabij 27, 7556 AL, kappen 4 sierkersen (11-01-2018)
•	Steenbokstraat nabij 215, 7557 LE, kappen 2 sierperen
(11-01-2018)
• Zwavertsweg 130, 7552 ML (aanvraag gepubliceerd als Zwavertsweg nabij 128), oprichten vrijstaand woonhuis (08-01-2018)
Rectificatie
In het Gemeentenieuws van 27-12-2017 was gepubliceerd onder
Ontvangen omgevingsvergunningen:
•	Nelson Mandelastraat nabij 20, 7557 XG, oprichten woonhuis
en hebben uitweg (19-12-2017)

	Dit moet zijn onder Verleende omgevingsvergunningen, en met
een ander huisnummer:
•	Nelson Mandelastraat 28, 7557 XG, oprichten woonhuis en
hebben uitweg (19-12-2017)
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tegen deze besluiten kunt u desgewenst, gedurende zes weken na de datum van verzending van
deze besluiten, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van B en W. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Geweigerd
•	Zwavertsweg 130, 7552 ML (aanvraag gepubliceerd als
Zwavertsweg nabij 128), hebben uitweg (08-01-2018)
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak
inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan
de Hazenweg 121. Tegen dit besluit kunt u desgewenst, gedurende
zes weken na de datum van verzending van dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Uitgebreide procedure
Verleend
•	Aleida Lasonderweg 2, 7555 SM, brandveilig gebruik (n.a.v.
uitbreiding kinderdagverblijf) (08-01-2018)
Inzien en beroep
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Het besluit is ten opzichte van het
ontwerpbesluit niet gewijzigd. Tegen dit besluit kunt u desgewenst, gedurende zes weken na de datum van verzending van dit
besluit, een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de afdeling
Bestuursrecht van de rechtbank Overijssel. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
•	Themamarkten, Brinkstraat, meerdere data in 2018
•	Skeelertocht NightSkate Twente, route door Hengelo, meerdere data in 2018
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken tot het besluit is genomen
op afspraak inzien bij de afdeling Regulering en Toezicht in het
stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn kan
eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het
college van B en W. Voor het mondeling indienen van zienswijzen
kunt u contact opnemen met Irma Linderman. Nadat het college
van B en W over deze aanvragen een besluit heeft genomen,
worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u, wanneer u belanghebbende bent, een bezwaarschrift indienen.

Verleend
•	Carnavalsoptocht basisschool R.K. Sint Jan, route omgeving
Oude Postweg, 9 februari 2018
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij de afdeling Regulering en Toezicht in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tegen dit besluit kunt u desgewenst, gedurende zes weken na de datum van verzending van
dit besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van B en W. Het kan voorkomen dat het
evenement plaatsvindt voordat de bezwarentermijn is verstreken.
Voor afspraken en/of de juiste datum van verzending kunt u contact opnemen met Irma Linderman. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Wet bodembescherming
Besluit bodemverontreiniging

Hengelo Promotie zoekt enthousiaste, representatieve
vrijwilligers die enkele uren per week en in het weekend
beschikbaar zijn. Je bent goed op de hoogte
van alles wat in Hengelo speelt en vindt
het leuk om informatie te verstrekken
aan bewoners en bezoekers. Meer
weten? Mail naar Martine Fabels,
martine@hengelopromotie.nl.

Frank Rus. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn bezwaar
maken bij het college van B en W. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Ingekomen meldingen
Het college van B en W heeft meldingen ontvangen voor:
•	Binnenhavenstraat 79, Autobedrijf Arif, starten bedrijf
•	Europalaan 206, Ten Cate Geosynthetics Netherlands BV,
starten bedrijf
•	Lansinkesweg 30, Stichting Beheer Techniekhuis Twente,
oprichten praktijkopleiding BBL leerlingen
•	Parelstraat 20, Knol Papier Recycling BV, veranderen bedrijf
• Wegtersweg 20, Coldstore Hengelo BV, veranderen koelen vrieshuis
Inzien
U kunt de desbetreffende stukken op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg
121. U kunt tegen de meldingen geen bezwaar- of beroepschrift
indienen.

Wet geluidhinder
Ontwerpbesluit hogere geluidgrenswaarde
Het college van B en W is van plan om een hogere geluidgrenswaarde van 52dB (Lden) vast te stellen voor de maximaal toelaatbare geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op de gevels
van de 44 nieuw te bouwen woningen in de eerste lijn langs de:
• H. Leefsmastraat en C. Ritsemastraat, in het plangebied van
het ontwerp bestemmingsplan Hengelose Es Noord (Nieuwe Es)
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting van
deze woningen hoger uitvalt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het is redelijkerwijs niet mogelijk voldoende
geluidwerende maatregelen te treffen om alsnog aan deze waarde
te voldoen. Het ontwerpbesluit is nodig voor het ontwerp bestemmingsplan Hengelose Es Noord (Nieuwe Es).
U vindt de bekendmaking van het ontwerp bestemmingsplan Hengelose Es Noord (Nieuwe Es) elders in dit Gemeentenieuws onder
Bestemmingsplannen.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken van
17 januari tot en met 27 februari 2018 op afspraak inzien bij de
afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg
121. Tijdens de inzagetermijn kunt u mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen bij het college van B en W. Voor
het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen
met Herman Aalderink.

Wegwijzer
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
WhatsApp:
Website:
Contact:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

Hazenweg 121 (stadskantoor)
Postbus 18, 7550 AA Hengelo
14074 (werkdagen 08.30 - 17.00 uur)
06 - 46 76 48 67 (werkdagen 08.30 - 17.00 uur)
www.hengelo.nl
www.hengelo.nl/reactieformulier
www.facebook.com/gemeentehengelo
@gemeentehengelo
gemeentehengelo

Balies Publieksplein open (vrije inloop en op afspraak)
• Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
Balies Burgerzaken en Gemeentebelastingen extra open
(alleen op afspraak)
• Dinsdag en donderdag van 16.30 tot 20.00 uur
Balies Zorgloket open
Stadskantoor, Hazenweg 121
• Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Het college van B en W heeft vastgesteld dat er sprake is van een
geval van ernstige bodemverontreiniging voor de locatie:
•	Boekeloseweg, brugtalud zuidzijde (kadastrale sectie K
	nr. 2258). Het verzoek betreft een uitbreiding van het geval van
bodemverontreiniging ‘Kanaalzone’ (artikel 29 en 37 Wbb).

Wijkracht, Deldenerstraat 20
• Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 12.30 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Ook is vastgesteld dat een spoedige sanering niet noodzakelijk
is. Het college van B en W heeft tegelijkertijd ingestemd met een
saneringsplan voor deze locatie.

Op www.informatiewijzerhengelo.nl vindt u antwoorden op vragen
uit het dagelijks leven bijvoorbeeld over gezondheid, zorg, wonen,
ouder worden, geldzaken en over opvoeden en opgroeien in Hengelo.

Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 17 januari
tot en met 27 februari 2018 op afspraak inzien bij de afdeling
Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121.
Voor inzien en meer informatie kunt u contact opnemen met

Meldingen openbare ruimte
Meldingen of vragen over bijvoorbeeld groenonderhoud, straatverlichting, losliggende stoeptegels of speelvoorzieningen kunt u
doorgeven via www.hengelo.nl of de gratis BuitenBeter app. Lukt
het niet via internet of app? Dan mag u ook bellen naar 14074.

Telefoon: 14074, kies optie 1 | E-mail: zorgloket@hengelo.nl

